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CONTRATO Nº 3/2019

Processo nº 01420.102733/2018-37

Unidade Gestora: [344041]

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2019, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO

DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E O
INSTITUTO FECOMERCIO - IF.

A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, ins tuída por autorização
da  Lei  nº  7.668,  de  22/08/1988,  publicada  no  DOU  de  23/08/1988,  vinculada  ao  Ministério  da
Cidadania, por meio do Decreto nº 9.660, de 1º/01/2019, publicado no DOU de 01/01/2019, Seção 1,
Especial, página 13 a 15, inscrita no CNPJ sob o nº 32.901.688/0001-77, com sede no Setor Comercial
Sul, Quadra 02, Bloco “C”, Edi cio Toufic, nº 256, na cidade de Brasília/DF, CEP: 70302-000, neste ato,
representada  pelo  seu  Presidente,  o  Senhor  Erivaldo  Oliveira  da  Silva,  portador  da  Carteira  de
Iden dade  nº  01.473.110-04  -  SSP/BA e  CPF  nº  249.208.435-34,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
confere o Decreto de 10/06/2016, publicado no DOU de 13/06/2016, Seção 2, página 1, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o INSTITUTO FECOMERCIO - IF, inscrito(a)
no  CNPJ  nº  01.514.382/0001-34,  com  sede  no  SCS  Quadra  06  Ed.  Jessé  Freire,  5º  andar,  CEP
70306-908, representado por seu Presidente, o senhor Francisco Maia Farias, portador da Carteira de
Iden dade  n°  153.743,  expedida  pela  SSP/DF  e  CPF  n°  066.715.351-91,  doravante  denominada
simplesmente CONTRATADA,  tendo em vista o que consta no Processo nº 01420.102733/2018-37,
resolvem  celebrar  o  presente  Contrato,  examinado  pela  Procuradoria  Federal  junto  a  Fundação
Cultural Palmares, rela vo à Dispensa de Licitação nº 005/2019, em cumprimento ao que determina o
parágrafo  único,  do  art.  38,  da  Lei  nº  8.666/1993,  mediante  as  cláusulas  e  condições  a  seguir
enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Cons tui  objeto  do  presente  Instrumento  a  prestação  de  serviços  de  Agente  de
Integração para o Programa de Estágio da CONTRATANTE, visando intermediar a realização de estágio
supervisionado de estudantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
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A CONTRATADA disponibilizará para a CONTRATANTE a totalidade es mada de 22 (vinte
e duas) vagas de estágio, conforme descrito abaixo:

a)   15 (quinze) vagas de estágio para estudantes de nível superior; e

b)   07 (sete) vagas de estágio para estudantes de nível médio.

§ 1º   A carga horária do estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas
semanais ou de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, observado o disposto no art. 10, I, da Lei
nº 11.788/2008, bem como o horário de funcionamento da CONTRATANTE,  desde que compa vel
com o horário escolar, devendo ser cumprida no local indicado pela CONTRATANTE.

§ 2º   Conforme previsto na Orientação Norma va MP nº 02/2016, art. 13, os valores a
serem pagos a tulo de Bolsa de Estágio são os seguintes:

a)   Jornada de 20 horas semanais;

a.1.  Nível médio - R$ 203,00 (duzentos e três reais);

a.2.  Nível superior - R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais).

b)   Jornada de 30 horas semanais:

b.1. Nível médio - R$ 290,00 (duzentos e nove reais);

b.2. Nível superior - R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

§ 3º   As alterações dos valores da Bolsa de Estágio, promovidas por meio de norma vo
próprio  a  ser  editado  pelo  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  –  MP,  serão
incorporadas ao Contrato por meio de Termo Adi vo.

§ 4º   O estagiário receberá da CONTRATANTE, auxílio transporte em pecúnia, no valor
de  R$  6,00  (seis  reais)  por  dia,  proporcionalmente  aos  dias  efe vamente  estagiados,  sendo  o
pagamento efetuado no mês anterior ao de sua u lização.

§ 5º   A duração do estágio não poderá ser superior a 04 (quatro) semestres, ou seja, 24
(vinte e quatro) meses, salvo quando se tratar de estagiário com deficiência, que poderá permanecer
no mesmo órgão ou en dade até o final do curso, conforme art. 17 da Orientação Norma va MP nº
02/2016, quando do interesse das partes e mediante avaliação de desempenho sa sfatória.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente  Contrato  reger-se-á  em observância  à  Lei  nº  8.666/1993  -  Estatuto  das
Licitações e Contratos na Administração Pública, em especial, no inciso II, art. 24, da Lei 8.666/1993,
Lei  nº 11.788,  de 26/09/2008,  e na Orientação Norma va nº 2,  de 24/06/2016,  da Secretaria de
Gestão Pública do Ministério  do Planejamento,  Desenvolvimento e  Gestão,  e  demais  normas que
regem a espécie.

§ 1º   A sua execução e os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple vamente, os Princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/1993, combinado
com o inciso XII do art. 55, do mesmo diploma legal.

§ 2º   Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o
Projeto Básico, a Dispensa de Licitação nº ---/2019 e a proposta da CONTRATADA, anexados nos autos
do Processo nº 01420.102733/2018-37.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE E DA CONTRATADA
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As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA  são aquelas previstas no Projeto
Básico, parte integrante do processo

CLÁUSULA QUINTA - DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS

Será de responsabilidade da CONTRATADA  arcar  com seguro de acidentes  pessoais,
para cada estudante disponibilizado.

§ 1º    A cobertura  do  seguro  deverá  abranger  acidentes  pessoais  ocorridos  com o
estudante durante o período de vigência do estágio, 24 (vinte e quatro) horas por dia, no território
nacional, e cobrir morte ou invalidez permanente, total ou parcial, provocadas por acidente.

§ 2º   O valor da indenização deverá constar do Cer ficado Individual  de Acidentes
Pessoais e deverá ser de, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Contrato será exercido por meio de
representantes da Administração, especialmente designados pela CONTRATANTE, aos quais compete
acompanhar, fiscalizar,  conferir e avaliar a execução, bem como dirimir  e desembaraçar quaisquer
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme
determina o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Instrumento terá vigência por 12 (doze) meses, compreendendo o período
de 08/03/2019 a 07/03/2020, e eficácia com a publicação do respec vo extrato no Diário Oficial da
União.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

O valor es mado deste Contrato é de R$ 21,00 (vinte e um reais) mês/estagiário a vo,
perfazendo o valor es mado mensal de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) para um total
de 22 estagiários, totalizando o valor es mado anual de R$ 5.544,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta
e quatro reais), para o período de 12 (doze) meses, a tulo de custos operacionais decorrentes do
presente Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  oriundas  do  presente  Instrumento  correrão  à  conta  dos  recursos
orçamentários  consignados  à  CONTRATANTE,  no  Orçamento  da  União,  para  o  exercício  de  2019,
alocados ao PTRES 109802 - Gestão e Administração do Programa, Fonte 0100, UASG 344041, Gestão
34208 - Tesouro, Natureza da Despesa 33.90.39.
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Parágrafo  único.  A  despesa  para  o  exercício  de  2020  será  alocada  à  dotação
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATADA,  na Lei
Orçamentária da União.”

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, por meio de Ordem Bancária, até o 5º
(quinto) dia ú l da atestação da nota fiscal/fatura por servidor designado para a gestão do Contrato, e
de acordo com as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE.

§ 1º      Nenhum pagamento será  efetuado à  CONTRATADA  enquanto  pendente  de
liquidação,  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência,  a  qual  poderá ser compensada com os pagamentos pendentes,  sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

§ 2º.    Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

I =       Índice de atualização financeira;
TX =   Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM =   Encargos moratórios;
N =      Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;

VP =   Valor da parcela em atraso.

§ 3º     Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação  e/ou  reapresentação  do  documento  fiscal,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a
CONTRATANTE.

§ 4º     A critério da CONTRATANTE, dos pagamentos devidos à CONTRATADA poderão
ser descontados eventuais valores rela vos a multas, indenizações ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.

§  5º      Serão  re dos  na  fonte  os  tributos  e  contribuições  sobre  os  pagamentos
efetuados, u lizando-se as alíquotas previstas para o fornecimento objeto deste Contrato, conforme
Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e a Instrução Norma va RFB nº 1.234, de 11/01/2012, alterada pela
Instrução Norma va RFB nº 1.244, de 30/01/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do Contrato,  a  CONTRATANTE  poderá,  garan da  a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta come da:
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a)   Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;

b)   Multas:

b.1.   1% (um por cento) do valor global do Contrato, para cada dia e atraso na execução
dos serviços;

b.2.   5% (cinco por cento) do valor remanescente do Contrato, em qualquer hipótese
de inexecução parcial do Contrato ou de qualquer outra irregularidade;

b.3.    10%  (dez  por  cento)  do  valor  global  dos  serviços  na  hipótese  de  recusa
injus ficada da CONTRATADA em assinar o Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
do  recebimento  da  no ficação,  ou,  em  caso  de  rescisão  contratual  por  inadimplência  da
CONTRATADA;

b.4.    10%  (dez  por  cento)  do  valor  global  dos  serviços  na  hipótese  de  recusa
injus ficada da CONTRATADA em assinar o Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
do  recebimento  da  no ficação,  ou,  em  caso  de  rescisão  contratual  por  inadimplência  da
CONTRATADA;

c)   Suspensão temporária de par cipar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos para a modalidade de Pregão;

d)   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os mo vos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA  ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2
(dois) anos.

§ 1º   O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garan da a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser quitado via GRU - Guia de
Recolhimento da União ou na Agência do Banco do Brasil, informando o nº da UG nº, a GESTÃO, o
CÓDIGO e o CNPJ da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias após o recebimento da no ficação, ficando a
CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da referida
guia  ou  do  recibo  de  depósito.  O  formulário  da  GRU  poderá  ser  ob do  no  sí o  da  STN,
www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_GRU.asp.

a)   Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será
acrescido  de  1%  (um  por  cento)  de  mora  por  mês/fração,  inclusive  referente  ao  mês  da
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a
data da no ficação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

b)   No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá
proceder o desconto da multa devida na proporção do crédito.

c)   Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.

§  2º    As  sanções:  -  advertência  escrita;  suspensão  temporária;  e  declaração  de
inidoneidade,  poderão  ser  aplicadas  juntamente  com  as  multas,  facultada  a  defesa  prévia  do
interessado, no respec vo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do ar go 87 da
Lei nº 8.666/1993.

§ 3º   A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Senhor Ministro de
Estado da Cultura, facultada a defesa do interessado no respec vo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação, nos
termos do § 3º do ar go 87 da Lei nº 8.666/1993.
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§  4º    As  multas  não  têm  caráter  indenizatório  e  seu  pagamento  não  eximirá  a
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos
junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações come das.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA

O presente Contrato  poderá ser denunciado,  por  qualquer  dos par cipes,  mediante
comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando resguardados os
direitos  dos  estagiários  até  o  término do TCE,  a  não ser  que a  natureza ou gravidade das  faltas
consecu vas recomende que tal rescisão opere seus direitos de imediato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Este Contrato poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art. 78, da Lei
8.666/1993, que de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações
assumidas.

§  1º    A  inexecução  total  ou  parcial  deste  Contrato,  por  parte  da  CONTRATADA
assegurará  à  CONTRATANTE  o  direito  de  rescisão  nos  termos  do  art.  77  e  seguintes  da  Lei  nº
8.666/1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante no ficação por escrito.

§ 2º   A rescisão contratual, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/1993, poderá ser:

a)   Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993;

b)   Amigável,  por acordo entre as partes, reduzido a termo no respec vo processo,
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;

c)   Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERÇÕES

O contrato poderá ser alterado ou aditado por meio de Termos Adi vos, com as devidas
jus fica vas, nos seguintes casos, conforme art. 65 da Lei 8.666/93:

§ 1º   Unilateralmente pela Administração:

a)    Quando  houver  modificação  do  projeto  ou  das  especificações,  para  melhor
adequação técnica aos seus obje vos;

b)   quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quan ta va de seu objeto, nos limites permi dos por Lei.

§ 2º   Por acordo das partes:

a)   quando conveniente a subs tuição da garan a de execução;

b)   quando necessária a modificação do regime de execução do serviço;

c)    quando  necessária  a  modificação  da  forma  de  pagamento,  por  imposição  de
circunstâncias supervenientes, man do o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento,
com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento
de bens ou execução do serviço.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

Na prestação dos serviços a CONTRATADA deverá observar as boas prá cas que causem
menor  impacto  ambiental,  de  o mização  de  recursos,  redução  de  desperdícios,  menor  poluição,
conforme estabelecido da Instrução Norma va SLTI nº 01/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA

A CONTRATADA está dispensada de apresentação de garan a contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

A  publicação  resumida  deste  Instrumento,  no  Diário  Oficial  da  União,  será
providenciada pela CONTRATANTE, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO

É competente o foro da Jus ça Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente, o qual depois de lido e
achado conforme, a todo o ato, vai assinado pelas partes.

(assinatura eletrônica)
Erivaldo Oliveira da Silva

Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Francisco Maia Farias

Pela CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura eletrônica)
Nome: Nilza Marcia de Morais
CPF: 179.780.841-91

(assinatura eletrônica)
Nome: Maria Fernanda Campos Vilela
CPF: 579.921.181-20
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Documento assinado eletronicamente por Francisco Maia Farias, Usuário Externo, em
14/02/2019, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Erivaldo Oliveira da Silva, Presidente, em 18/02/2019,
às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nilza Márcia de Morais, Administração e
Planejamento, em 19/02/2019, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Fernanda Campos Vilela, Chefe de Serviço de
Licitação e Contratos, em 19/02/2019, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.palmares.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0062910 e o código CRC A6E1E59C.

Referência: Processo nº 01420.102733/2018-37 SEI nº 0062910
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